Šolski priročnik Moj čas = moja moč je namenjen učiteljem in
profesorjem ter učencem, dijakom, študentom in tudi staršem –
vsem, ki ste s svojim delom vezani na šolsko leto.
Velik priročnik je narejen v velikosti 160 × 240 mm
in je vezan s spiralo. Na 196 straneh vsebuje:
• koledarje za leta 2020, 2021, 2022 in 2023,
• tedenski/dnevni planer – po dve strani za vsak teden
od avgusta 2020 do oktobra 2021 (leva je prosta, desna
pa razdeljena na dneve),
• strani za zapiske, redovalnico in urnike,
• šolski koledar 2020/2021 za osnovne in srednje šole,
• zložljiv mesečni planer 2020/2021 in 2021/2022.
Mali priročnik je narejen v velikosti 110 × 160 mm
in je vezan s spiralo. Na 112 straneh vsebuje:
• koledarje za leta 2020, 2021, 2022 in 2023,
• mesečni planer od avgusta 2020 do decembra 2021,
• tedenski/dnevni planer od avgusta 2020 do decembra 2021,
• strani za zapiske in urnike.
Oba priročnika imata barvne platnice, vložena pa sta v prozoren
plastičen ovitek. Vsi koledarji so v slovenščini in angleščini.

Naročite zdaj, plačilo po dostavi!
Format

Št. izvodov

Do 15. 5. 2020

Po 15. 5. 2020

Velik

nad 30

10,90 €

12,90 €

(160 × 240 mm) do 30

12,90 €

13,90 €

Mali

nad 30

5,90 €

6,90 €

(110 × 160 mm)

do 30

6,90 €

7,90 €

Priročnik bo izšel do 15. 8. 2020. Račun boste prejeli skupaj s priročniki. ddv je vštet. Stroške pošiljanja zaračunamo posebej.
Pri naročilih nad 50 izvodov lahko izdelamo tudi velike
priročnike z vašo naslovnico in besedilom na notranji strani
ovitka. Doplačilo za priročnike z naslovnico po želji znaša 1,00 €
na izvod, priprava naslovnice pa 50,00 €. Naročila sprejemamo
do 15. junija 2020.
Priročnike lahko naročite:
• z naročilnico na naslov mrksi, Mariborska 7, 3000 Celje,
• s skenirano naročilnico na elektronskem naslovu
mojcas@mrksi.si ali
• prek e-naročilnice na http://mrksi.si

Naročilnica

Management razvoja, kakovosti
in strategije izobraževanja
Mariborska 7, 3000 Celje
Tel. 040 626 990
http://mrksi.si

Naročnik
Kontaktna oseba
Ulica in hišna številka
Poštna številka in kraj			

Telefon

id za ddv (za zavezance)		

E-pošta

Naročamo

izvodov v eli kega priročnika

Datum

izvodov malega priročnika

Podpis in žig

